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Kdy chytrou izolaci®?

Zateplení
nezateplené
budovy

Výměna
nevyhovujícího
zateplení

Zateplení
při stavbě
nové budovy

Voděodolná izolační pěna
Icynene dokonale vyplní
konstrukci budovy a přitom si zachová svou prodyšnost. Je vhodná i pro
vlhké objekty, díky své
provzdušnosti se prostory
přirozeně vysouší.

Stávající izolace je
v nevyhovujícím stavu.
Nedýchá, se změnou počasí a teploty vlhne, řeší
pouze únik tepla. Chytrá
izolace umožňuje navíc budově dýchat a tak pokrývá
až 70% tepelných ztrát při
větrání.

Díky použité technologii
zateplíme nejnáročnější
architektonické stavby
bez konstrukčního omezení. Výdaje spojené s instalací izolace jsou investicí,
která se vám rychle vrátí
v podobě úspor energií.

•
•
•
•
•

Tradice – 20 let na trhu komerčních a halových objektů
Silný partner – 4 000 realizovaných projektů
Zdravé prostředí – izolace dýchá
Rychlost zateplení – bez omezení vašeho provozu
Úspora energie – šetří vaše finance pro váš růst

V létě chladí, v zimě hřeje
Člověk bojuje s přírodou a klimatickými
podmínkami po staletí. V zimě mrzneme, v létě je nám horko. Tento souboj
není možné vyhrát. Lze ale dosáhnout
toho, že se budeme během celého
roku cítit příjemněji.

V zimě tak ušetříte na
vytápění, v létě na klimatizaci,
při současném zaručení
komfortu pro práci.

Systém Chytré izolace pomáhá zmírnit
dopad vnějšího prostředí na teplotu
ve vaší kanceláři, výrobní hale nebo
skladu. V zimě tak ušetříte na vytápění
objektu, v létě na případné klimatizaci.

Rozhovor

s Ing. Martinem Divišem,
ředitelem divize ENERGY

Termovizním snímkem
odhalíme každý nedostatek !

Jak zateplení probíhá
Vytvoříme pro vás případovou studii, jejichž ukázky najdete na dalších stranách.
Zhotovíme pro vás termovizní snímky vašeho objektu, které odhalí jeho nedostatky
a navrhneme to nejoptimálnější technické
a ekonomické řešení pro váš objekt.

Složení izolační vrstvy vychází z nejnovějších vědeckých poznatků. Celá izolační vrstva je plně prodyšná. Nedochází
tak k nežádoucímu vlhnutí izolace, po
celou dobu životnosti si izolace zachovává vysokou efektivitu. To je možné především díky speciální buněčné struktuře
izolační pěny Icynene, která propouští
vodní páry, ale zároveň nepropustí vodu
z vnějšího prostředí. Molekula vodní
páry je totiž 10krát menší než molekula
vody, to ví přece každá Chytrá izolace!

Pokud se instaluje na budovu plášť
zvenčí, je možné přizpůsobit jeho design vašim požadavkům a představám.
Anebo lze přenechat návrh vzhledu
stavby architektům, se kterými spolupracujeme.
Vlastní instalace izolace je jednoduchá
a rychlá. Montáž provádíme z plošin
bez nároků na prostor uvnitř objektu. Po
skončení instalace ekologicky zlikvidujeme veškerý odpad.

Budovu mohou pokrývat hliníkové kazety, dřevo (nebo jeho imitace), vlnitý či
trapézový plech, anebo fasádní obklady Cetris či Cembonit. Vaše budova pak
bude nepřehlédnutelná.

Proč často mluvíte o energiích?
Růst cen energií zastavit nedokážeme. Na naše podnikání se ale
díváme očima zákazníka. Ten chce
být konkurenceschopnější. Jednou
z cest, jak toho dosáhnout, je snižování nákladů s využitím moderních
technologií. Například efektivní zateplení výrobní či kancelářské budovy je významných krokem k úspoře
energií. Investice do zateplení Chytrou izolací se našim zákazníkům
vrací většinou za 3 až 5 let.
Co na vás oceňují zákazníci?
Snažíme se každému klientovi
navrhnout řešení přesně podle
jeho potřeb. V prvé řadě technik
doporučí nejvhodnější systém
zateplení objektu. Pak uděláme
cenovou kalkulaci projektu,
zároveň s tím spočítáme, za jak
dlouho se zákazníkovi investice do
zateplení vrátí. Po samotné instalaci
poskytujeme technickou podporu,
konzultujeme s klienty další možná
opatření, která mohou ještě více
snížít energetickou náročnost budovy.
Navíc jsme schopni instalaci
provést mimo vaši provozní dobu,
například ve večerních hodinách
nebo o víkendu, a to v průběhu
celého roku, tedy i v zimě. Vy můžete
mezitím nerušeně pokračovat v práci.
Jak zaručíte kvalitu zateplení
Chytrou izolací?
Všechna naše řešení jsou plně
certifikována, při práci dodržujeme
systém kvality podle norem ISO
9001. Za 20 let jsme nasbírali
mnoho zkušeností, věříme, že to
oceňují i naši zákazníci. U více
než 4 tisíc zakázek, které jsme od
roku 2000 realizovali, se návratnost
investice pohybuje okolo 4 let.

Návratnost investice:

60 měsíců

Destro Kladno
Náklady na vytápění
před zateplením / rok
Náklady na vytápění
pO zateplení / rok

Návratnost investice:

20 %/rok

516 000 Kč
79 000 Kč

S realizací první etapy zateplení naší haly jsem velmi spokojený, rychlost
provedení celkové výměny střešního pláště a zateplení Chytrou izolací
zcela bez omezení našeho každodenního provozu.
Již spolupracujeme na realizaci 2. etapy celkového zateplení naší haly.
Ing. Jiří Hamouz, ředitel provozu DESTRO Kladno

Výše investice:

Destro – rekonstrukce objektu včetně
výměny střešního pláště, zateplení střešního a stěnového pláště a výměny zasklení
a sekčních vrat
Autoopravna a servis nákladních vozidel
Destro s.r.o.
486 m²/3888 m³
2,1 mil. Kč
• zateplení stěnového pláště včetně povrchové úpravy a klempířských lemů
• výměna střešního pláště za nový trapézový plech
• zateplení Chytrá izolace tl. 100 mm,
výměna sekčních garážových vrat + nové
zasklení objektu

návratnost investice:

20,0 %/rok

Název akce:

Využití objektu:
Investor:
Půdorysná plocha/objem:

Skladba zatepleného střešního pláště –
aplikace na trapézový plech

Skladba zatepleného stěnového pláště –
nahrazení předstěnou v místech původních oken – povrchová úprava trapézový
plech

Návratnost investice:

24 měsíců

HM Hodonín
Náklady na vytápění
před zateplením / rok

359 000 Kč

Náklady na vytápění
pO zateplení / rok

268 000 Kč

Návratnost investice:

50 %/rok

Odvážný architektonický návrh budovy bylo třeba podtrhnout precizním
zpracováním pláště budovy. Zateplení tradiční vatou však nepřipadalo
v úvahu. Jedinou možností se ukázala Chytrá izolace, která ideálně vyplnila
složitou konstrukci s tím, že část nosné konstrukce zůstala pohledová.
Ing. Lukáš Kovařík, LIKO-S, projekt manažer

Název akce:

HM Hodonín –
přístavba školícího střediska

Využití objektu:

Prodejna zemědělské techniky

Investor:

HM s.r.o.

Půdorysná plocha/objem:

1490 m²/10430 m³

Způsob úpravy objektu:

Záměna zateplovacího systému stěn z minerální vaty za Chytrou izolaci

Rozdíl výše investice:

180 000 Kč – rozdíl v investici
oproti minerální vatě

Náklady na vytápění původní:

359 000 Kč/rok

Náklady na vytápění
po úpravě:

268 000 Kč/rok

návratnost investice:

50,0 %/rok

Skladba stěnového pláště na zděnou
konstrukci – kazetová fasáda

Skladba stěnového pláště v místech ocelové konstrukce – kazetová fasáda

Návratnost investice:

34 měsíců

KM Trade Kladno
Náklady na vytápění
před zateplením / rok

2 593 000 Kč

Náklady na vytápění
pO zateplení / rok

499 000 Kč

Návratnost investice:

35,5 %/rok

Firma LIKO-S nám pomohla již dříve se zateplením objektu, takže
jsme po dobrých zkušenostech rádi využili jejich služeb znovu.
Chytrou izolaci jsme zvolili proto, že elegantně vyřešila naše dva
problémy: vlhkost budovy a její členitost.
Petr Černý – jednatel,
První železářská společnost Kladno s.r.o.

Název akce:
Využití objektu:
Investor:
Půdorysná plocha:
Způsob úpravy objektu:

Výše investice:

Návratnost investice

KM Trade – úprava školícího střediska
Školící prostory svářecí techniky
KM Trade s.r.o.
1276 m²/14036 m³
Zateplení stávající zděné stěny – Chytrá
izolace tl. 100 mm.
Zateplení střešního pláště – Chytrá izolace tl. 100 mm
5,9 mil. Kč (zateplení stěnového a střešního pláště včetně povrchové úpravy
a klempířských lemů a výměny okenních
výplní a vrat)

35,5 %/rok

Skladba střešního pláště na dřevěných
vaznicích s provětrávanou mezerou u
trapézového střešního plechu.

Skladba stěnového pláště na stávající
zdivo – provětrávaná fasáda – trapézový
plech (vodorovně)

Návratnost investice:

71 měsíců

zlín aircraft
Náklady na vytápění
před zateplením / rok

2 610 000 Kč

Náklady na vytápění
pO zateplení / rok

1 320 000 Kč

Návratnost investice:

17 %/rok

Vedení letiště ve Zlíně mělo jasné požadavky na zateplení administrativního
a výrobního objektu a letištní věže: rychle a zároveň kvalitně. Tomu
nejlépe vyhovoval systém Chytré izolace, pěnu Icynene jsme aplikovali
do ocelového nosného roštu, zvenčí pokrývá budovu trapézový plech ve
firemních barvách.
Milan Kupčík, LIKO-S, projekt manažer

Název akce:
Využití objektu:
Investor:
Půdorysná plocha / objem
Způsob úpravy objektu:

Výše investice:

Návratnost investice:

Zlín AIRCRAFT – adaptace stěnového
pláště
Výroba malých letounů a náhradních dílů,
administrativní část
Zlín Estate s.r.o.
5489 m²/52146 m³
Zateplení stávající zděné stěny – Chytrá
izolace tl. 100 mm.
Výměna okenních výplní za stávající otvory.
Střešní konstrukce stávající zateplená bez
úpravy
7,6 mil. Kč (zateplení stěnového pláště
včetně povrchové úpravy a klempířských
lemů) – celková etapizace

17,0 %/rok

Skladba stěnového pláště na stávající
zdivo – provětrávaná fasáda – trapézový
plech (svisle)

BUDUJEME HAPPY AND GREEN COMPANY

INTERNATIONAL
LIKO-Style®

INTERIORS
LIKOfon®
LIKOform®
LIKO-Space®
inLIKO®

ENERGY
Chytrá izolace®
Živé stavby®

PRODUCTION
Support
Industry
Naše společnost LIKO-S vznikla v roce 1992, považujeme se tudíž za mladou společnost, která má co nabídnout i v delším
časovém horizontu. V současné době zaměstnáváme přibližně 200 lidí.
Jsme nejlepším prodejcem stříkané izolační pěny Icynene v Evropě. Na instalaci systému zateplení vám poskytneme
pětiletou záruku. Můžeme vám také poradit, jak dále uspořit a zlepšit energetickou efektivitu a nezávislost vašich kanceláří,
výrobních hal a skladů. Dbáme na kvalitu naší práce. Úspěšně jsme prošli certifikací norem ISO 9001 a ISO 14001 na
dodávku stříkané tepelné izolace a technologie pro její aplikaci.

ENERGY

PRODUCTION

INTERIORS

Divize ENERGY se zaměřuje na úsporu
energií. Stavíme nové objekty a zateplujeme existující budovy. ENERGY využívá
zkušenosti, které jsme získali v rámci
programů Živé stavby a Chytrá Izolace.

V divizi Production pracuje 50 zaměstnanců. Všechny nás spojuje touha
podávat co nejlepší výkon. Každý den
se řídíme našimi osvědčenými hesly:
Kvalita je klíč, Čisté a precizní řemeslo,
Věříme v důležitost detailu.

Vyrábí a dodává montované systémy
pro tvorbu vnitřního prostoru administrativních, průmyslových a veřejných
budov – přestavitelné a posuvné příčky,
vestavky® do hal, akustické stropní
podhledy.

CZ LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, Tel.: +420 544 221 111, e-mail: info@liko-s.cz, www.zivestavby.cz
SK LIKO-S, a.s, Polianky 5, SK-841 01 Bratislava 42, Tel.: +421 2 6428 5527, +421 2 6428 5078, e-mail: info@liko-s.sk

